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Curso Green IT Citizen 

 

 

Objetivo  

 

A transformação da Tecnologia da informação no principal fator de sucesso dos negócios, 

fez com que houvesse um crescimento desordenado com a instalação de mais 

equipamentos do que seriam necessários para atender a demanda dos negócios, se o 

crescimento pudesse ter sido planejado. Adotar a sustentabilidade na área de tecnologia 

significa encontrar meios mais eficientes para o armazenamento de dados e seu 

processamento, cortando custos referentes ao consumo de energia, ou no mínimo 

reduzindo seu crescimento, e trazendo benefícios ambientais de diversas formas. 

 

 

Público alvo  

 

� Colaboradores de empresas preocupadas com questões ambientais; 

� Profissionais em busca de conhecimento específico Governança Corporativa e de 

TI 

 

Benefícios 

 

O Green IT Citizen estará preparado para lidar com questões como: 

� Responsabilidade Ambiental; 

� Mudanças Climáticas Globais; 

� Desenvolvimento Sustentável; 
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� Responsabilidade Social Corporativa; 

� Pessoas, Planeta e Lucros 

� Ecossistema Green IT. 

 

Metodologia de ensino  

 

Exposição interativa com apresentação de estudo de caso e exercícios práticos.  

 

Pré requisitos 

 

Não existem pré-requisitos mandatórios para este treinamento.  

 

 

Material Didático 

 

Apostila com os Slides utilizados pelo instrutor em sala de aula. Exercícios para melhor 

compreensão na prática. 

 

Conteúdo Programático 

 

 

1. Entendendo o universo de Green IT: 

� Histórico Green IT; 

� Motivadores para Green IT; 

� Green It - principais focos de ação; 

� Monitores e Computadores. 
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2. Ações práticas para adoção de Green IT 

� Redução do desperdício de energia em Desktops; 

� Reduzindo custos de impressão. 

 
3. Ações organizacionais em Green IT 

� Tornando os prédios sustentáveis; 

� Prevenção do lixo eletrônico (e-waste); 

� Tecnologias de colaboração. 

 
4. Simulado Oficial do Exame 

 

Carga Horária 

 

Curso 8 horas (turmas abertas ou fechadas na modalidade “in-company”)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material desenvolvido para o 
treinamento promovido pelo 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 

 
 


